
Склоности и интересовања 

 

Сигурно желиш да ти посао који ћеш једног дана обављати причињава 

задовољство или барем да те не чини незадовољним. Један од важних 

предуслова за то јесте да радиш посао за који показујеш одређена 

интересовања и склоности. 

Склоности и интересовања људи се веома разликују. Некога више 

интересује рад са машинама и техником, некога рад на отвореном 
простору, некога стални контакти са људима; неко воли да ради 

самостално са бројкама и папирима... 

Први корак који треба да предузмеш је да себе боље упознаш, заправо 

да препознаш своја интересовања и склоности. Вероватно и ти имаш 

одређене жеље где, с ким и чиме би волео или волела да радиш. Можда 

имаш и неки хоби. 

Размисли и напиши на листу папира шта све волиш да радиш и шта ти 
причињава задовољство. Узми у обзир како омиљене садржаје у школи, 

тако и оно што највише волиш да радиш у слободно време (на пример: 

писање, читање, рачунање, сликање, певање, брига о животињама, 

мануелни (ручни) рад итд.). 

 Које предмете и школске активности највише волиш?  

 Са ким и како проводиш слободно време?  
 Која су твоја три најочигледнија интересовања?  

 Можда постоји нешто што можеш сатима да радиш, а да не 

осетиш да протиче време. Направи списак онога чиме се 

најрадије бавиш, а да ни после неколико сати не осетиш 

замор или досаду  

Размисли о својим интересовањима и, ако је потребно, питај и своје 
родитеље, брата или сестру, пријатеље и школске другове шта они 

мисле о твојим интересовањима и склоностима. Ако ниси сигуран или 

сигурна, поразговарај и са својим наставницима, психологом или 

педагогом у школи. На основу свега тога покушај да издвојиш што већу 
групу занимања за које показујеш склоности и интересовања. Која су то 

занимања? Запиши их. Када на овај начин издвојиш групу занимања, то 

је први корак на путу до правог избора! 


